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เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการฝึกอบรม และใบลงทะเบียนหลักสูตร 
 

 นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ กอร์ปกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 
แบบหักศอก (Disruptive Change) ต่าง ๆ การปรับตัวให้เท่าทัน “ความปกติใหม่” หรือ New Normal ท าให้หน่วยงานต้องเร่งรัด 
ให้มีการสร้างสมรรถนะในการจัดท าแผนปฏิบัติการในด้านที่ต้องรับผิดชอบที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1๓ (พ.ศ.256๖- 25๗๐) และแผนปฏิรูปประเทศหลายด้าน  
อีกทั้งสามารถน าความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเครื่องมือแบบ 4.0 ไปใช้ในการขับเคลื่อนองค์การของตนได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เล็งเห็นความส าคัญในการสร้างและเพิ่มสมรรถนะบุคคลให้สามารถ 
จัดท ายุทธศาสตร์และน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพ จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะทางการบริหาร 
ของบุคลากรภาครัฐ หลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์” รุ่นที่ ๓ ประจ าปี 2564 ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน -  
๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบ “Digital Training” ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 
 

  หลักสูตรนี้ มุ่งให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะอย่างมืออาชีพในการบริหารจัดการ 
เชิงยุทธศาสตร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และซอฟท์แวร์ ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถสนับสนุนการจัดท าแผนของ
หน่วยงานที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การจัดท างบประมาณ การประเมินความคุ้มค่าของ
โครงการ การบริหารโครงการ และเทคนิควิธีต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนมีเครื่องมือสมัยใหม่ ที่สามารถน าไปใช้ได้จริงและเกิดผลส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแนวทางการบริหารให้เป็นไปตามหลักของธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี*
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 
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โครงการฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะทางการบริหารของบุคลากรภาครัฐ 
หลกัสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์” รุ่นท่ี 3 ประจำปี 2564 

ในรูปแบบ “Digital Training” ผ่านระบบออนไลน์ 
โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

หลักการและเหตุผล 
"รู้จริง ทำงานอย่างมืออาชพี ด้วยนวัตกรรม" 

 การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและของโลก มีความรวดเร็วและรุนแรง (Disruption) 
หน่วยงานจำเป็นต้องล่วงรู้เท่าทัน ปรับตัวให้ทันการณ์ และวางแผนเพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ อีกทั้งการเกิดโรคอุบัติ
ใหม่ และความเสี่ยงใหม่ ๆ การปรับตัวให้เท่าทัน New Normal กลายเป็นวิกฤติที่ยุ่งยากต่อการฝ่าฟันไปสู่ความสำเร็จ 
แม้ว่าหน่วยงานดำเนินงานตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดีที ่สอดคล้องกับธรรมาภิบาล (Good 
Governance) แต่ก็ยังมีความยากลำบากในการทำความเข้าใจและประยุกต์หลักต่าง ๆ ให้สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อมุ่ง
ให้เกิดผลดีแก่ประชาชน อีกทั้งผู้บริหารจำนวนมากอยู่ในความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ดำเนินงานอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
บ้างก็ถูกดำเนินคดีได้รับโทษทั้งแพ่งและอาญา การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เป็นระบบ มีรายละเอียดที่
สามารถตอบสนองสภาพแวดล้อมขององค์การได้ แสดงถึงความโปร่งใสซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของธรรมาภิบาล  

ผู้บริหารจำเป็นต้องเติมความรู้ อาศัยเครื่องมือสมัยใหม่ในการ “ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ” ซึ่งเป็นข้อแรก
ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 91 ที่จะต้อง “ทำงานอย่างผู้รู ้จริง" หน่วยงาน
จำเป็นต้องพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ตั้งแต่การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมให้สามารถ “รู ้เขา-รู ้เรา” การกำหนดความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ การกำหนดวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ ตั้งแต่วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยมหลัก การวิเคราะห์ปัจจัยยุทธศาสตร์ หรือ SFAS  
(Strategic Factor Analysis Summary) ตลอดจนการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้เกิดผลดี โดยอาศัยยุทธศาสตร์
น่านน้ำสีคราม (Blue Ocean Strategy) มากกว่ายุทธศาสตร์น่านน้ำสีเลือด (Red Ocean Strategy) ใช้เทคนิคบัตร
คะแนนสมดุล (Balanced Scorecard) การกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนการกำกับติดตามประเมินผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางสังคม หรือ SROI (Social 
Return On Investment) โดยการวิเคราะห์ทางการเงิน ต้นทุน และงบประมาณ เป็นต้น 
 การเตรียมการและเตรียมพร้อมอยู่เสมอจะช่วยให้การบริหารราชการไทยตามภารกิจหลักสามารถฝ่าฟัน
อุปสรรคทั้งหลาย หัวใจของความพร้อมอยู่ที่บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะในการบริหารงานในองค์การหรือหน่วยงาน
ภาครัฐให้สามารถจัดการปัญหาทั้งหลายทั้งปวงได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขัดข้อง ปัญหาป้องกัน หรือปัญหาในการพัฒนา
ก็ตาม ความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมของผู้บริหารภาครัฐ ได้แก่  การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Management) โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chula Unisearch, 
Chulalongkorn University) มีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวม เห็น
ความสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถ และสมรรถนะบุคลากรภาครัฐดังกล่าว ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่การบริหารจัดการภาครัฐของประเทศ และมีความมุ่งมั่นในการสร้างสมรรถนะในการบริหาร
จัดการแนวใหม่ของผู้บริหารภาครัฐ ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลางและการ
อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจในระบบราชการ กระจายอำนาจให้ประชาชน

 
1 หนังสือตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยทศพิธราชธรรม และหลักการทำงาน จัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื ่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 
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สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้รวดเร็ว สะดวก และประหยัด รวมทั้ง จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้าน
การทำธุรกิจการลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจำวันเป็นสำคัญ  จึงได้ริเริ ่มโครงการฝึกอบรมเพิ่ม
สมรรถนะทางการบริหารของบุคลากรภาครัฐ หลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์” เป็นหลักสูตรที่บูรณาการหลักสูตร
ย่อยที่สัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 2 หลักสูตร ได้แก ่
หลักสูตรย่อยที่ 1 การจัดทำยุทธศาสตร์ (เน้นการปฏิบัตกิาร หรือ Workshop) 
 หลักสูตรนี ้มุ ่งเน้นความรู ้และการปฏิบัติการครอบคลุมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Management) ในภาพกว้าง ซึ่งเป็นเรื่องของการจัดยุทธศาสตร์ (หน้าที่ทางการบริหารในลำดับแรก) ประกอบด้วย 
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ได้แก่ หลักการและเทคนิคในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
หร ือ SC (Strategic challenge) การวิเคราะห์และการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ หร ือ SP (Strategic 
position) การวิเคราะห์และการกำหนดความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ หรือ SA (Strategic advantage) การกำหนด
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หรือ SO (Strategic objective) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยมหลัก 
การวิเคราะห์ปัจจัยยุทธศาสตร์ หรือ SFAS (Strategic Factor Analysis Summary) การจัดทำยุทธศาสตร์ด้วย 
TOWS Matrix ตลอดจนการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้เกิดผลดี โดยอาศัยแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ 
POSE (Philosophy Of Sufficient Economy) ยุทธศาสตร์น่านน้ำสีคราม หรือ BOSS (Blue Ocean Strategy 
Scheme) มากกว่ายุทธศาสตร์น่านน้ำสีเลือด (Red Ocean Strategy) ใช้เทคนิคบัตรคะแนนสมดุล (Balanced 
Scorecard) การกำหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก หรือ KPI เป้าประสงค์ กลยุทธ์ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ การใช้ 
Balanced Scorecard ในการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์แนวคิด OKRs (Objective and 
Key Results) ในการขับเคลื่อนผลงาน และการจัดทำโครงการสำคัญและกรอบงบประมาณ ด้วยซอฟท์แวร์สนับสนุน
อย่างมืออาชีพ 
หลักสูตรย่อยที่ 2 การบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop) 
 หลักสูตรนี้มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลตามแผนที่ตั้งไว้ ที่สามารถแสดง
ความโปร่งใส (Transparency) สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) และความคุ้มค่า (Value for Money) ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบสำคัญของการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดีของธรรมาภิบาล (Good Governance) การจัดทำ
ยุทธศาสตร์มีลักษณะการดำเนินการจากบนลงล่าง (Top-Down Approach) ในส่วนของการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติมีลักษณะการดำเนินการจากล่างไปสู่บน (Bottom-Up Approach) หรือ เรียกว่า “คิดการใหญ่ครอบคลุมทั้ง
โลก ลงมือทำจากงานเล็กไปสู่งานใหญ่” (Think Globally, Act Locally) ในการดำเนินงานนั้น ความล้มเหลวเกิด
จากความผิดพลาดจากกิจกรรมเล็กเพียงกิจกรรมเดียวก็ทำให้งานใหญ่ต้องเสียหายไปทั้งหมด  
 ในการการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลตามแผนที่ตั ้งไว้ อาศัยกรอบการใช้ BSC (Balanced 
Scorecard) ประกอบกับ OKRs (Objective and Key Results) โดยเริ่มจากหลัก “ประสิทธิผล” ได้แก่ ความชัดเจน
ของผลผลิต ผลลัพธ์ ผลลัพธ์บั้นปลาย จนถึงผลกระทบในระยะยาว และใช้หลัก “ประสิทธิภาพ” ได้แก่ การจัดทำ
กิจกรรมที่ชัดเจนเป็นระบบของการดำเนินงาน การมีและจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
การวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต หรือ OBC (Output-Based Costing) โดยอาศัยการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม หรือ ABC 
(Activity-Based Costing)  การกำหนดและจ ัดทำงบประมาณแบบ SPBB (Strategic Performance Based 
Budgeting) การนำผลผลิตของแผนยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิเคราะห์ตัวชี้วัดผลงานหลัก หรือ KPI ให้ได้
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจน การจัดทำโครงสร้างแยกย่อยกิจกรรม หรือ WBS (Work Breakdown Structure) 
การเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ หรือ Logframe (Logical Framework) ที่บูรณาการกลยุทธ์ งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบ ที่เชื่อมโยงกับการใช้ Balanced Scorecard ในการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการจัดทำ
และบริหารโครงการและงบประมาณภาครัฐ ซึ่งเป็นความรู้และการปฏิบัติการที่ครอบคลุมการบริหารแผนและ
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โครงการ หลักและวิธีการดำเนินการประเมินผล แผนและโครงการ การศึกษาความเหมาะสมและความเสี่ยงของ
โครงการ การคำนวณต้นทุนผลผลิตหลัก การประเมินความคุ้มค่า (Value for Money) ของโครงการทางการเงินและ
ทางสังคม รวมทั้งการกำกับและติดตามประเมินผลโครงการ ด้วยซอฟท์แวร์สนับสนุนอย่างมืออาชีพ 
 หลักสูตรดังกล่าว จะสร้างผู้บริหารให้เป็นนักบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ในการบริหารง านภาครัฐ การ
แปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การกำหนดตัวชี้วัด การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งการคำนวณ
ต้นทุนผลผลิตหลัก การกำหนดงบประมาณ การประเมินความคุ้มค่า ตลอดจนการวางแผนและประเมินผลในระดับ
โครงการให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ภาครัฐอื่น ๆ ที่พึงประสงค ์อีกทั้งสามารถนำไปใช้ในองค์การภาคอื่น ๆ ได้อย่างเป็นสากล 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ซอฟท์แวร์ และประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติ ไปใช้
ในการบริหารงานสมัยใหม่เชิงยุทธศาสตร์ ตั้งแตก่ารกำหนดยุทธศาสตร์ การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การ
จัดทำงบประมาณและการบริหารโครงการ และการประเมินความคุ้มค่าของการดำเนินงาน ไปใช้ได้จริงในหน่วยงาน  
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 
 ผู ้เข ้าร ่วมการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐทั ้งส ่วนกลาง ส่วนภูม ิภาค ส่วนท้องถิ ่น ร ัฐวิสาหกิจ          
องค์การมหาชน หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานในกำกับของรัฐบาล รวมทั้งหน่วยงานเอกชน ที่จำเป็นต้อง
มีสมรรถนะในการบริหารสมัยใหม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงนักธุรกิจที่เป็นเครือข่ายภาครัฐ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ต้องการ
เรียนรู้ระบบงานและการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
ปรัชญาของหลักสูตร 
 “ธรรมาภิบาล และปัญญา” ได้แก่ การยึดความถูกต้องและรู้จริง ที่นำพาให้เกิดผลดีขึ้นจริงกับสังคม
ประเทศชาติ หน่วยงาน และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม มีความสามารถนำความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ ตามลำดับ
ขั้นตอนของการบริหารจัดการภาครัฐโดยใช้แนวคิดในการบริหารภาครัฐสมัยใหม่เชิงยุทธศาสตร์ตามวงจรการบริหาร
จัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Circle) ตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์ การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยใช้
เทคนิค Balanced Scorecard การจัดทำงบประมาณและการบริหารโครงการสมัยใหม่ และการประเมินผลความ
คุ้มค่าของโครงการตามภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงการวิเคราะห์ผลประโยชน์ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางสัง คม 
เศรษฐกิจและการเงิน โดยใช้วิธีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 
รายละเอียดหลักสูตร 
 หลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์” เป็นหลักสูตรที่ประกอบด้วยหลักสูตรย่อย 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 3 
วัน ที่เป็นอิสระต่อกันแต่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ดังนี ้
หลักสูตรย่อยที่ 1 การจัดทำยุทธศาสตร์ (เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop) 
 ประกอบด้วยเนื้อหาวิชา เทคนิค และเครื่องมือ/โปรแกรมคอมพิวเตอร์สนับสนุนการจัดทำองค์ประกอบของ
แผนเชิงยุทธศาสตร์ในส่วนต่าง ๆ ดังนี ้

• หลักการและเทคนิคในการจดัทำแผนยุทธศาสตร ์
• การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก และกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร ์
• การวิเคราะห์และการสังเคราะหค์วามท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (SC: Strategic Challenge) 
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• การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร ์(SP: Strategic Position) 
• การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (SA: Strategic Advantage) 
• การวิเคราะห์และการสังเคราะห์สมรรถนะหลักองค์การ (CC: Core Competency) 
• การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ความเสี่ยงที่ชาญฉลาด (IR: Intelligent Risk) 
• การวิเคราะห์ปัจจัยยุทธศาสตร์ หรือ SFAS (Strategic Factor Analysis Summary)  
• ยุทธศาสตร์น่านน้ำสีคราม (Blue Ocean Strategy)  
• ยุทธศาสตร์น่านน้ำสีเลือด (Red Ocean Strategy)  
• การจัดการความท้าทายเชิงยุทธศาสตรด์้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์

น่านน้ำสีคราม 
• การสอบทานและกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และค่านิยมร่วม 
• การใชบ้ัตรคะแนนสมดุล Balanced Scorecard ในการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
• การสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
• การออกแบบกระบวนงานหลักตามแนวทางของแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map based Core 

Process) 
• การกำหนดเป้าประสงค์ และการกำหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก หรือ KPI  
• การกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และความคดิริเริ่ม 
• การกำหนดกรอบงบประมาณ และผู้รับผิดชอบ  
• การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะหแ์ละจัดทำแผนยุทธศาสตร ์

หลักสูตรย่อยที่ 2 การบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop) 
 ประกอบด้วยเนื้อหาวิชา เทคนิค และเครื่องมือ/โปรแกรมคอมพิวเตอร์สนับสนุนการจัดทำองค์ประกอบ 
ของแผนเชิงยุทธศาสตร์ในสว่นต่าง ๆ ดังนี้ 

• หลักและเทคนคิการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
• แนวคิด ตัวแบบ และเทคนิควิธีในการสร้างความเช่ือมั่นต่อกระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่ 

การปฏิบัติ และแผนปฏิบัติการ 
• แนวคดิเชิงระบบ และจัดการเชิงบูรณาการองค์ประกอบทางยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
• หลักและเทคนคิในการเชื่อมโยงแผนกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
• หลักและเทคนคิในการเชื่อมโยงแผนระดับต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
• หลักประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส ประโยชน์สขุของประชาชน และปรับเปลี่ยน

ยืดหยุ่น 
• เครื่องมือป้องกันความล้มเหลว และเพิ่มความสำเร็จ ในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
• การวิเคราะห์ผลผลิตของแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI) เป้าประสงค์ และกลยุทธ ์ 
• การจัดทำโครงสร้างแยกย่อยกิจกรรม หรือ WBS (Work Breakdown Structure)  
• การวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต หรือ OBC (Output-Based Costing)  
• การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม หรือ ABC (Activity-Based Costing)  
• การจัดทำงบประมาณแบบ SPBB (Strategic Performance Based Budgeting)  
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• การเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ หรือ Logframe (Logical Framework) ที่บูรณาการกลยุทธ์ 
งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ  

• หลักและวิธีการดำเนินการประเมินผล แผนและโครงการ ตลอดจนใช้เครื่องมือการวางโครงข่าย
ควบคุมงานกิจกรรม เช่น  PERT/CPM 

• การศึกษาความเหมาะสมและความเสี่ยงของโครงการ การประเมินความคุ้มค่า (Value for Money) 
ของโครงการทางการเงินและทางสังคม  

• แนวคิดและเทคนิคในการบรหิารและประเมินแผนและโครงการ 
• การบริหารความคุ้มค่า และการวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการ 
• การวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงสังคม เศรษฐกิจ และการเงิน 
• การคำนวณความคุ้มค่าและความเสี่ยง 
• การวิเคราะห์ความเหมาะสมทางการเงิน (Financial Feasibility Study) และหลักการตัดสินใจตาม

กรอบความคุ้มค่า 
• การวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเทคนิค (Technical Feasibility Study) และหลักการตัดสินใจ

ตามกรอบเหตุผลสมัพันธ ์
• การกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ 
• การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการดำเนินงาน 

 ทั้งนี ้ผู้ที่มีความประสงค์จะเลือกเข้าอบรมหลักสูตรย่อยได้ และเข้ารับการอบรมหลักสูตรย่อยที่เหลือภายหลัง
ในรุ่นถัดๆ ไปก็ได้ เมื่อผู้เข้าอบรมผ่านการอบรมครบทั้ง 2 หลักสูตรย่อย ก็ถือว่าสำเร็จหลักสูตรนี้เช่นเดียวกัน อนึ่ง ผู้
ที่เคยผ่านการฝึกอบรมด้านนี้จากที่อื่นมาแล้วก็ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ เนื่องจากเป็นการเพิ่มเติมความรู้ 
ทักษะ และเทคนิคใหม่ๆ รวมทั้งซอฟท์แวร์สนับสนุนการจัดทำแผนและบริหารแผนสู่ผลสัมฤทธิ์  ที่นำไปใช้ในการ
บริหารภาครัฐและภาคเอกชนได้ ในปัจจุบันและอนาคตได้จริง 
 
เป้าหมายของหลักสูตร 
 หลักสูตรฝึกอบรม “การบริหารยุทธศาสตร์” มีเป้าหมายให้บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนที่สมัครเข้ารับ 
การอบรมต่อเนื่องครบทั้ง 2 หลักสูตรย่อย โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่ผ่านทั้ง 2 หลักสูตรย่อยต่อเนื่องกัน จะได้รับ
วุฒิบัตรรับรองวิทยฐานะจากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครอาจสนใจเฉพาะหลักสูตรย่อยใดหลักสูตรย่อยหนึ่งเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเฉพาะ
หลักสูตรย่อยนั้น ๆ ก็สามารถสมัครเข้ารับการอบรมเฉพาะด้านได้ โดยจะได้หนังสือสำคัญการผ่านการอบรมเฉพาะ
หลักสูตรย่อยนั้น เมื่อมีโอกาสเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรย่อยที่เหลือในภายหลังจนครบ 2 หลักสูตรย่อย ภายใน 1 ปี  
มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาขอปรับจากหนังสือสำคัญการผ่านการอบรมเฉพาะหลักสูตร เป็นวุฒิบัตรรับรองวิทยฐานะ
จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการหลักสูตรเป็นที่สิ้นสุด 
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กำหนดการฝึกอบรม 
 วัน เวลาการฝึกอบรม 
 หลักสูตรย่อยละ 3 วันทำการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

✓ หลักสูตรยอ่ยที่ 1 การจัดทำยุทธศาสตร ์(เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop) 
✓ หลักสูตรย่อยที่ 2 การบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop) 

รุ่นที ่ หลักสูตรย่อยที่ 1 หลักสูตรย่อยที่ 2 
3/2564 วันที่ 24-26 พ.ย. 64 วันที่ 29 พ.ย. -  1 ธ.ค. 64 

หมายเหตุ ช่วงเวลาในการอบรม 08.30 – 16.00 น. 
 
นอกจากนี้ หลักสูตร จัดให้มี “บริการเสริม” ด้วยการให้การปรึกษา หลังการฝึกอบบรม ดังนี ้
• ตอบคำถามหลังการนำความรู้/เครื่องมือไปใช ้
• การให้การปรึกษาปรับปรุงกระบวนการ และสาระของแผนยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติราชการ/

แผนปฏิบัติการ/แผนวิสหากิจ/และแผนอื่น ๆ 
• บทเรียนเพ่ิมเติม 
 

สถานที่ในการฝึกอบรม และบริการเสริม 
• การฝึกอบรมแบบดิจิทัล (Digital Training) ด้วยระบบออนไลน์ โดยใชโ้ปรแกรมประชุมทางไกลผ่าน

ระบบคลาวด์ (Zoom Cloud Meeting โปรแกรม) [หมายเหตุ: โปรแกรมซูม (Zoom Meeting) 
เป็นเครื่องมือสนทนา พูดคุย หรือ การเรียนการสอนผ่านวิดีโอ ส่งภาพและเสียง ให้แก่ผู้ร่วมประชุม 
ประกอบด้วย ฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย เลือกเปลี่ยนภาพพื้นหลังเพื่อพูดคุยให้เข้ากับโอกาสได้ตามความ
เหมาะสม สามารถใช้เรียนออนไลน์ได้ไม่สะดุด วิธีการเข้าใช้งาน Zoom Meeting ทำได้ง่าย ทั้งจาก
ในมือถือ และคอมพิวเตอร์ 1. ในคอมพิวเตอร์ Windows หรือ Mac ให้เปิด Internet browser 
และเข้าลิงก์ Zoom.us; 2. บนโทรศัพท์มือถือ Android และ iOS ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom 
ลงโทรศัพท์มือถือ แล้วติดต้ังและเรียกใช้ ทั้งนี้ สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ของโครงการนี้ เพิ่มเติมได้] 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นนักวางแผนและบริหารงานมืออาชีพ สามารถนำความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์
ในการฝึกปฏิบัติของแต่ละหลักสูตรย่อยไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเองได้ ในระดับที่สามารถเป็นผู้นำในแวดวง
ยุทธศาสตร์ โดยมีหลักวิชาการที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากลเริ่มตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์ การนำยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติ การจัดทำงบประมาณและการบริหารโครงการ และการประเมินความคุ้มค่าของการดำเนินงาน  
 
เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม 
 ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการฝึกอบรมในแต่ละ
หลักสูตรย่อย และมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้บริหารหลักสูตรกำหนด (เช่น ผลการสอบ ผลงานของการ
ปฏิบัติการ (Workshop) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรม เป็นต้น) จะได้รับหนังสือสำคัญ หรือวุฒิบัตรจาก
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 

ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทร 02-218-2880 ต่อ 132 โทรสาร  02-218-2888 
 

คณะผู้บริหารหลักสูตร 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ วัฒนา ผู้อำนวยการหลักสูตร 
2. อาจารย์ชัยรัตน์ อุดมเดชะ   รองผู้อำนวยการหลักสูตร 
3. ดร.พรมณี ขำเลิศ    ผู้จัดการหลักสูตร 
4. ดร.ฐิติพรรณ อัศวินเจริญกิจ  นักวิชาการฝึกอบรม 
5. นางภัทรนษิฐ์ ขุนเปีย   เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 
6. นส.สุพรรษา โตอารีย ์   เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 

การเตรียมอุปกรณ์เพื่อเข้าอบรม (สำหรับผู้เข้ารับการอบรม) 
1. คอมพิวเตอร์ (desktop, laptop, notebook) ที่มีการติดตั้ง Microsoft Office 365 แล้ว (หรือ Microsoft 

Office ตั้งแต่รุ่น 2017 ขึ้นไป) เพื่อการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนต่าง ๆ ในขณะฝึกอบรม (กรณีไม่มีอุปกรณ์
ข้างต้น อาจใช้ iPad หรือ มือถือระหว่างการอบรมได้ แต่การใช้งานโปรแกรมฯ ต้องนำไปดำเนินการด้วย
คอมพิวเตอร์) 

2. ติดต้ัง Zoom Application เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเข้าร่วมอบรม และกิจกรรมต่าง ๆ ของการอบรม 
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กำหนดการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์”  

 หลักสูตรย่อยที่ 1 การจดัทำยุทธศาสตร์ (เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop) 
 
วันที่หนึ่ง 
 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียนและพิธีเปิด 
 09.00 – 12.00 น.  หลักการวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 
 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.00 น.  การวิเคราะห์ SWOT และตำแหน่งยุทธศาสตร์ และฝึกปฏิบัติ 

  การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ โดยอาศัยเครื่องมือสมัยใหม่  
 และฝึกปฏิบัต ิ

วันที่สอง 
 09.00 – 12.00 น.  การจัดทำวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และ 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues/Themes) และฝกึปฏิบัติ 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. เทคนิคการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยใชบ้ัตรคะแนนสมดุล 

(Balanced Scorecard) และฝึกปฏิบัติ 
วันที่สาม 
 09.00 – 12.00 น.  การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่ระบบงานโครงการบุคลากร  
     และงบประมาณ และฝึกปฏิบัต ิ
 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.00 น.  การกำหนดกลยุทธ์ และการรเิริ่ม  

การจัดทำธรรมนูญโครงการ (PC: Project Charter)/ 
โครงการเรือธง (Flagship Project) และฝึกปฏิบัติ 

 16.00 – 16.30 น.  สรุปผลการอบรมและพิธีปิด 
 

_________________________  
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กำหนดการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์”  

หลักสูตรย่อยที่ 2 การบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop) 
 

วันที่หนึ่ง 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียนและพิธีเปิด 
09.00 – 12.00 น. การวิเคราะห์ผลผลิตและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 

การเช่ือมโยงระบบยุทธศาสตร์สู่กิจกรรมและงบประมาณ 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. การวิเคราะห์และเขียนโครงสร้างแบบเหตุผลสัมฤทธ์ิ หรือ Logframe 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และงานภายในองค์การ 
13.00 – 16.00 น. การวิเคราะห์โครงสร้างแยกย่อยงาน หรือ WBS 

(Work Breakdown Structure) 
วันที่สอง 

09.00 – 12.00 น. การบริหารความคุ้มค่าและวเิคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการ 
การจัดทำต้นทุนระดับกิจกรรม การจัดทำต้นทุนระดับผลผลิต 
การจัดบริหารงานฐานกิจกรรม หรือ ABM (Activity Based 
Management) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. การบริหาร/ควบคุมโครงการด้วยเทคนิควิธีสมัยใหม ่

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงสังคม เศรษฐกิจ การเงิน 
 การคำนวณความคุ้มค่า และความเสี่ยง  

วันที่สาม 
09.00 – 12.00 น. การประเมินและวิเคราะห์ความเหมาะสมโครงการเบื้องต้น  

(Pre-Feasibility Study)  
 เกณฑก์ารตัดสินใจตามกรอบความคุ้มค่า (ได้แก่ NPV, BCR, IRR, PBP, 

SROI, SVTB, SVTC เป็นต้น) 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ความคุ้มค่าของโครงการต่าง การจัดทำข้อเสนอเพื่อได้รับอนุมัติ
งบประมาณโครงการ 

16.00 – 16.30 น. สรุปผลการอบรมและพิธีปิด 
_________________________  
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ใบลงทะเบียน  
หลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 3 ปี 2564 

Digital Training ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 
 

วิธีที่ 1 สมคัรเข้ารับการอบรมด้วย : การกรอกข้อมูลใน QR Code ด้านล่างนี ้

 
 

วิธีที่ 2 สมคัรเข้ารับการอบรมด้วย : กรอกรายละเอียดตามใบสมัครดา้นล่างนี ้
 

รุ่นที ่ หลักสูตรย่อยที่ 1 หลักสูตรย่อยที่ 2 
3/2564 วันที่ 24-26 พ.ย. 64 วันที่ 29 พ.ย. -  1 ธ.ค. 64 

 

ชื่อ-สกุล   นาย    นาง    นางสาว ………………….…………………..………………………………………………………… 

ตำแหน่ง ……………………….......................................................................................................................................... 

ชื่อหน่วยงาน ............................................................................................................................................................. 

ที่อยู่ (ที่ทำงาน) ......................................................................................................................................................... 

โทรศัพท์ …………………………………………………………......  E-mail ……………….…….…….…….………………………………. 
รายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ดงันี ้

ค่าลงทะเบียน หลักสูตรย่อยละ 9,900 บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
• ค่าลงทะเบียนพร้อมกันทั้ง 2  หลักสูตรย่อย (เต็มหลักสูตร) ค่าลงทะเบยีนรวม 19,500 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพัน

ห้าร้อยบาทถ้วน) 
ชำระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย ์ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร ์ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่มี VAT 

       ชื่อบัญชี “ศนูย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บญัชี  : 152 – 4 – 59566 - 5   
รายละเอียดสำหรับออกใบเสร็จรับเงนิ 

       ชื่อ ………………………………………..………............................................................................................................. 
       ที่อยู่………………………………................................................................................................................................. 
       ............................................................................................................................................................................ 
       ............................................................................................................................................................................ 

 

สำรองที่นั่ง สอบถามรายละเอียด หรือประสงค์จะส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบนำฝากเงิน (Pay-in) 
กรุณาติดต่อ คุณภัทรนิษฐ์  ขุนเปีย โทร : 0-2218-2880 ต่อ 132 หรือ 081 712 5699 

E-mail : phatranist.2551@gmail.com สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที ่15 พ.ย. 64 


